
Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, okres Šumperk

Roční plán práce
2018/2019

datum název akce popis klienti
10. - 12.9.2018 Adaptační kurz vícedenní "seznamovací" kurzy pro šesťáky a čtvrťáky žáci 4. a 6. ročníku

24. - 26.9.2018 Adaptační kurz vícedenní "seznamovací" kurzy pro šesťáky žáci 6. ročníku

5. - 12.10.2018 Sběr papíru týdenní zápolení ve sběru starého papíru (podzimní) žáci ZŠ

23.10.2018 Toulky zábřežskou historií dějepisná soutěž pro týmy žáků 2. stupně žáci zábřežských škol

31.10.2018 XIV. Božčin diktát oblíbený diktát pro tříčlenné týmy žáci ZŠ

8.11.2018 Den otevřených dveří odpolední akce, zejména pro budoucí prvňáky a šesťáky veřejnost

12. -16.11.2018 Barevný týden charitativní sběr vršků od PET lahví v barvách žáci ZŠ

22.11.2018 XIV. Božčina Meruna již 13. ročník velkého fotbalového turnaje žáci ZŠ

4.12.2018 Mikulášská nadílka děti z 1. stupně navštíví Mikuláš žáci 1. stupně

7.12.2018 Vánoční Boženka malé Vánoční trhy s programem před školou veřejnost

21.12.2018 Vánoční laťka sportovní soutěž ve skoku vysokém, pro všechny kluky i holky žáci ZŠ

3. - 7.2.2019 Lyžařský kurz I. lyžařský kurz pro sedmáky v Herolticích žáci 7. ročníku

15.2.2019 9. školní ples školní ples s živou hudbou a pěknou atmosférou veřejnost

16.2.2019 5. maškarní ples maškarní karneval pro všechny děti veřejnost

25.2. - 1.3.2019 Lyžařský kurz II. lyžařský kurz pro sedmáky v Herolticích žáci 7. ročníku

20.3.2019 1. jarní den oslava 1. jarního dne s krátkou nohavicí nebo v županu žáci ZŠ

10. a 11.4.2019 Zápis do 1. ročníku zápis pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče děti z MŠ

23. - 30.4.2019 Sběr papíru týdenní zápolení ve sběru starého papíru (jarní) žáci ZŠ

7.5.2019 Pohádková Boženka vernisáž výtvarných prací žáků a otevření prostoru mezi pav. žáci ZŠ

7.5.2019 O poklad paní Magdaleny dějepisná soutěž pro žáky 1. stupně (5.třídy) žáci okolních škol

27. - 31.5.2019 Jazykový kurz Intenzivní jazykový kurz v Třemešku u Oskavy žáci 6. ročníku

31.5.2019 Zábřežské hry víceboj družstev v méně populárních sportech ve městě. žáci naší i okolních škol.

3. - 7.6.2019 Ozdravný pobyt škola v přírodě pro žáky 2. ročníku - Kunčice žáci 2. ročníku

10. - 14.6.2019 Ozdravný pobyt škola v přírodě pro žáky 5. ročníku - Kunčice žáci 5. ročníku

10. - 14.6.2019 Cyklokurz cyklisticko-turistický kurz pro žáky 9. ročníku - Heroltice žáci 9. ročníku

10. - 14.6.2019 Projektový týden týden plný akcí různého zaměření, všichni žáci mimo školu! žáci ZŠ

20.6.2019 Rozloučení s deváťáky rozloučení s žáky školy v tělocvičně. žáci + veřejnost

Pedagogické rady: 10. 9. 2018 (Po) v 10.00 zahajovací

15. 11. 2018 (Čt) ve 14.00, 1. čtvrtletí

24. 1. 2019 (Čt) ve 14.00, pololetní

11. 4. 2019 (Čt) ve 14.00, 3. čtvrtletí

14. 6. 2019 (Pá) ve 14.00, 4. čtvrtletí (2. pololetí)

21. 6. 2019 (Pá) v 10.00, závěrečná

Třídní schůzky: 20. 9. 2018 (Čt) 15.00 - 16.30 - Informační schůzka -1.,4. a 6. ročník ostatní dle potřeby

15. 11. 2018 (Čt) 15.30 - 17.30

10. 1. 2019 (Čt) 15.30 - 17.30

30. 5. 2019 (Čt) 15.30 - 17.30

Konzultační dny: každý čtvrtek dle domluvy, do 15-ti hodin všichni vyučující budou na pracovišti

Pracovní porady: každý čtvrtek od 14.00 ve sborovně

Ředitelská volna: 3. 9. 2018 (po) plánované
4. 9. 2018 (út) plánované
5. 9. 2018 (st) plánované
6. 9. 2018 (čt) plánované
7. 9. 2018 (pá) plánované

* termíny jsou platné, změny vyhrazeny
Některé akce budou přibývat dle aktuálních nápadů a potřeb :-)


